REF. MRS25461

1 350 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris

Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Tiana, Barcelona
Spanien » Barcelona » Maresme kusten » Tiana / Mas Ram » 08391

5

2

610m²

4.872m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

REDUCERAT PRIS

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 935 952 490

maresme@lucasfox.com

lucasfox.se

Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spanien
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ÖVERBLICK

Charmig historisk bondgård nära staden Tiana på en tomt
på nästan 5.000 m² till salu 15 minuter från Barcelona.
Bondgård i gotisk stil byggd på 1600-talet ungefär 1606 och renoverad 1980. Huset
har en bebyggd yta på 610 m² och ligger på en 4872 m² tomt.
Det ligger bara 10 minuters promenad från staden Tiana och grundläggande tjänster.
Huset är ordnat över två nivåer. På bottenvåningen hittar vi en stor hall som är typisk
för en lokal bondgård som leder oss till båda sidor om hemmet. På ena sidan hittar vi
en magnifik vinkällare med sina antika pressar, och på den andra sidan erbjuder
huset ett kök med direkt tillgång till trädgården och ett vardagsrum med öppen spis
och tillgång till sommarens matsal. En toalett kompletterar dagområdet.
På övervåningen hittar vi en central landning som ger tillgång till sovrummen. Första
våningen består av fyra stora sovrum, ett extra rum och ett komplett badrum. Ovanför
vardagsrummet och utnyttjar den dubbla höjden hittar vi ett idealiskt område för att
inrätta ett kontor eller ett hemmakontor.

lucasfox.se/go/mrs25461
Utsikt över bergen, Trädgård,
Swimming pool, Garagem privada, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering, Utsikt,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Chill out plats, Brunn

Trädgården i huset har olika områden som poolen, trädgården, fruktträd, en sommar
matplats, en grill och grönområden.
Kontakta oss för att besöka detta fantastiska hus i rustik stil, bara 10 minuters
promenad från staden och 15 km från Barcelonas centrum.
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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